ESCOLA SECUNDÁRIA POETA AL BERTO
[403192]

7520-902 Sines

Plano Anual de Atividades
1.
Enquadramento
O Plano Anual de Atividades (adiante designado PAA) constitui o documento de gestão das atividades anuais a
desenvolver pela escola no ano letivo, tendo como referencial o Projeto Educativo, nomeadamente os seus
problemas / necessidades, objetivos gerais e específicos e a sua correspondência com as Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Pretende-se que o PAA seja um instrumento de trabalho simples, prático e de fácil leitura que visa programar,
executar e divulgar as dinâmicas desenvolvidas junto da comunidade educativa.
O PAA, exclusivamente digital, está organizado em tabela, com secções definidas e por períodos letivos.
Sendo um documento aberto, poderão ser integradas novas atividades.
Na construção do PAA ter-se-á em conta a lei em vigor, será seguida a tipologia de atividades definidas no Despacho
6147/2019 de 4 de julho, mas essencialmente serão respeitadas as condicionantes ainda impostas pela pandemia.

2. Linhas Orientadoras:
Neste documento não constarão as atividades planeadas para resolução de problemas diagnosticados no seio de um
grupo-turma específico, mesmo que se realizem com o contributo dos parceiros da Escola.
O PAA da ESPAB erige-se não só com o contributo dos vários promotores, mas essencialmente com um conjunto
de práticas participadas. Torna-se evidente que a articulação, vertical e horizontal, enriquece o PAA e promove o
sucesso na resolução dos problemas identificados no PE, na consecução dos objetivos da Escola.
Identificam-se como linhas orientadoras do PAA a definição de atividades que contribuam para a integração plena
da comunidade educativa, a sua formação integral, o seu bem-estar físico e mental, tendente a uma escola de
sucesso e que promovam a valorização da escola na comunidade em que se insere.

3. Projeto Educativo
As atividades não se podem alienar da missão da ESPAB enunciada no Projeto Educativo (PE) nem dos valores
também naquele documento elencados.
Na construção do PE foram identificados problemas e definidos os objetivos citados mais abaixo. Com o PAA,
documento estruturante, pretende-se que as atividades propostas sejam sobretudo um meio para operacionalizar o
PE cujos objetivos são:
(A) Melhorar os resultados académicos;
(B) Envolver os pais e os encarregados de educação no processo ensino- aprendizagem;
(C) Melhorar comportamentos dentro da sala de aula;
(D) Envolver o meio em projetos desenvolvidos pela escola;
(E) Implementar uma cultura de respeito pelo outro e pelo ambiente.

4. Plano Anual de Atividades

A realização e avaliação das atividades é da inteira responsabilidade dos seus promotores, sendo que, à data da
apresentação das propostas, devem ser ponderados todos os aspetos logísticos, financeiros e outros que poderão
condicionar a sua concretização sem esquecer indicadores de medida que devem ser mensuráveis e quantificáveis,
de forma a permitirem identificar o grau de consecução dos objetivos da atividade.
A leitura do documento «Plano Anual de Atividades» pretende-se clara, embora importe deixar algumas anotações:
- o documento encontra-se organizado por departamento / promotor (identificados por cores) e por atividade;
- o documento contempla os projetos que decorrerão ao longo do ano letivo;
- os objetivos Gerais do PE encontram-se identificados pela letra que os antecede no ponto anterior;
- anexar-se-á a este documento a lista dos vários programas em que a ESPAB participa como sejam Assistente de
Francês, Pisa, entre outros.

Conselho Pedagógico, a 25/11/2021

BE

Comemoração de
Efemérides

... duas ou
mais
disciplinas

Centro de Artes
de Sines, Editora
(Porto ou Leya)

300, 910

... duas ou
mais
disciplinas

... duas ou
mais
disciplinas

... duas ou
mais
disciplinas

GNR /Escola
Segura

Centro de Artes
de Sines

Atividade Cultural,
Atividade de
Leitura, Discussão
de temáticas /
sessões de grupo

Serviço de
Psicologia e
Orientação, Clube
da Ciência

Atividade Cultural,
Atividade de
Leitura,
Comemoração de
Efemérides / Dias
de....

300, 330,
CD

Exposição,
Discussão de
temáticas /
sessões de grupo

550, LLED

Comemoração de
Efemérides / Dias
de...., Ação de
sensibilização

300, 320,
400, 520,
600, 910

Comemoração de
Efemérides / Dias
de....

o Plano Nacional
Leituras com
das Artes / Projeto
a biblioteca... Biblioteca
Cultural de Escola,
(RBE)
Outros projetos

o Plano Nacional
das Artes / Projeto
Cultural de Escola

Espaço
escolar.

Espaço
escolar.

Espaço
escolar.

o Plano Nacional
das Artes / Projeto
Cultural de Escola,
Eco-Escolas

Espaço
escolar.

Mês de Outubro

1.º Período
1.º Período

22 a 26 de novembro (exposição)

Descreva de forma sumária a Atividade

* Tertúlia literária - autores brasileiros;
* Dia Mundial da Saúde Mental e Dia Mundial
da Alimentação com aplicação de um
questionário, palestra e divulgação das
respostas obtidas, aplicação de um Kahoot
(CEF 1 e 2, 1.ºTF e 2.ºTD);
* Encontro com o autor André Fernandes
(CEF1, 8.ºB, 9.ºC,12.ºE/F);
* Conhecer a BE - Aplicação de um Quiz (7.º
ano)
* Leitura expressiva da "Parábola dos 7
vimes" com demonstração de um artesão (7.º
ano);
* Leitura expressiva com acompanhamento
musical de um conto (8.º ano);
* Reutilização de um frigorífico para uma
biblioteca a colocar na sala de convívio.

Obj.do
Projeto
Educativo

O valor
Público-alvo Inique o
indicado é
avaliação da- Turmas
Atividade) Restantes membros Orçamento
Objetivos Específicos da Atividade Indicadores de Medida (paraPúblico-Alvo
suportado
da Comunidade
previsto (€)
por:

Qual o
O valor com o
Orçamento(€) para transporte é
o transporte:
suportado por:

Recursos

Assinalar o Dia Mundial da Saúde
Mental e o Dia Mundial da
Alimentação

A, D, E

N.º de respostas obtidas
no formulário;
N.º de participações
Promover o gosto pela leitura e
efetivas nas diversas
conhecer os espaços e recursos da discussões;
BE;
N.º de alunos/turmas
envolvidos no encontro
Avaliação da atividade
através de um
questionário
Promover o espírito crítico

7.ºA,B,C,D,E;
8.ºA,B,C,D; 9.ºC;
12.ºE,F; AFAC1, OJ2,
TAF1, TD2

Assistentes
Operacionais,
Técnicos
especializados

8.ºB, 9.ºA,B, 12.ºF,
AFAC1, OJ2

Encarregados de
Educação,
Assistentes
Técnicos,
Assistentes
Operacionais

Encarregados de
Educação,
Assistentes
Técnicos,
Assistentes
Operacionais,
alunos (iniciativa
própria) e
professores

Escola

Alimentação,
Prémios,
Equipamento
informático,
Fotocópias, Fundo
documental, Outro
material de
desgaste

20

Escola

Alimentação,
Fotocópias,
Cartolinas / papel,
Material de escrita /
desenho / pintura,
Fundo documental,
Outro material de
desgaste

10

Escola

Alimentação,
Fotocópias, Fundo
documental, Outro
material de
desgaste

Escola

Equipamento
informático,
Fotocópias,
Cartolinas / papel,
Material de escrita /
desenho / pintura,
Fundo documental,
Outro material de
desgaste

60

envolvendo os alunos em
discussões ativas no âmbito das
atividadas desenvolvidas

Envolver os alunos e docentes em
atividades de leitura do patrono
Leitura de poemas de Al Berto (A Vida
Secreta das Imagens) em contexto de sala de
aula; Escrita criativa a partir de um poema e
de ilustrações ; ilustração de versos
selecionados pelos alunos, na aula de Oficina
de Artes; Exposição dos trabalhos; Tertúlia
literária.

A, E

Envolver os alunos em atividades
de escrita e de ilustração,
desenvolvendo a criatividade

N.º de textos escritos nas
disciplinas envolvidas;
N.º de trabalhos
realizados na disciplina
de Oficina de Artes ;
Qualidade dos
textos/ilustrações;
N.º de participantes na
tertúlia.

Participar na Semana da Escola e
dar a conhecer o Patrono

Em torno da leitura de uma obra comum,
pretende-se fomentar a troca crítica de ideias
através da leitura partilhada, pelo que os
participantes são encorajados a ler o mesmo
livro/autor e a discutirem-no ativamente, num
momento de tertúlia. Realizar-se-ão 4 a 5
sessões, sendo a segunda na semana da
escola, em torno da obra de Al Berto (A
Secreta Vida das Imagens). Durante a tertúlia
definir-se-á o livro e a data para a sessão
seguinte. Em cada sessão será servido um
pequeno lanche . Devido à distribuição dos
horários, realizar-se-á dois encontros (um de
manhã e outro de tarde) por sessão.

1.º , 2.º e 3.º Períodos

...
promotores
internos
(BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

"Semana da
Escola", Sala
de aula e
Biblioteca

2.º Período

Biblioteca Escolar,
Assistentes
Operacionais /
Assistentes
Técnicos/as,
Alunos/as,
Encarregados/as
de Educação,
Direção

Atividade Cultural,
Atividade de
Leitura, Exposição,
o Plano Nacional
Comemoração de
das Artes / Projeto
Efemérides / Dias
Cultural de Escola
de...., Atividade de
escrita
criativa/ilustração

Espaço
escolar.

Março (dias a definir)

300, 600

o Plano Nacional
das Artes / Projeto
Cultural de Escola

2.º e 3.º Período

... duas ou
mais
disciplinas

Atividade Cultural,
Atividade de
Leitura,
Comemoração de
Efemérides / Dias
de...., Discussão
de temáticas /
sessões de grupo

Calendarização

2.º P. e mês de Maio

Professora bibliotecária
Professora Bibliotecária

Biblioteca Escolar,
Serviço de
300
Psicologia e
Orientação,
Educação Especial

A atividade integra ...Outros projetosLocal

2.º Período

Semana da Internet mais
Segura

Centro de Artes
de Sines,
Convidados
(escritor; artesão)

Articulação
com
docentes
Promotores internos do(s)
Tipo de Atividade:
Grupo(s)
Discplinar(e
s)

Segunda semana de
fevereiro

BE

Semana dos Media

... duas ou
mais
disciplinas

Promotores
externos

1.º , 2.º e 3.º Períodos

BE

Semana da Leitura

Professora Bibliotecária

BE

Um Livro, Uma Comunidade Tertúlia Literária

Professora Bibliotecária

BE

Olhares sobre Al Berto

Professora Bibliotecária

BE

Professora bibliotecária

Professora Bibliotecária

Mês Internacional da
Biblioteca Escolar (MIBE)

No âmbito
de

Ao longo do ano

Professor
Responsável

Promotor

BE

Nome da Atividade

Serão realizadas várias atividades no âmbito
da leitura:
“ À conversa com … “ leitura de obras do (s)
autor (es) na sala de aula de português e
conversa com o(s) mesmo(s); “Um Livro, Uma Comunidade” – leitura de um
mesmo livro e tertúlia - (tem planificação
própria);
"Ler 10' - leitura simultânea na escola

Publicação e apresentação dos trabalhos
criados pelos alunos e visualização de
filmes/PowerPoint no âmbito do tema definido
e das disciplinas envolvidas.

Cada turma, deslocar-se-á à biblioteca,
acompanhada pelo professor de TIC/LLED
para realizar atividades: jogos
disponibilizados na página da Segura net,
responder a questões e /ou visualizar filmes,
PowerPoint no âmbito do tema definido.

Comemorar datas importantes:
Centenário de José Saramago (16 de nov
2021 a 16 nov. 22)
Centenário de Nadir Afonso
Dia Mundial da Escrita à mão (23 jan)
Dia das Vítimas do Holocausto (27 jan)
Dia Mundial do Livro (23 abril)
Operação Nariz Vermelho (Maio/Junho)
25 anos Morte Al Berto
Dia da Língua Portuguesa (5 de maio)
outras

Estimular a partilha de leituras com
pais, encarregados de educação,
docentes, funcionários, outros;

A,B,E

Proporcionar momentos de leitura
pelo prazer de ler e de ouvir ler;

N.º de participantes
leitores;
N.º de participantes nas
tertúlias.

Proporcionar momentos de
convívio.

Contribuir para o desenvolvimento
da leitura pelo prazer de ler;

A,D,E

A,C,E

A,C,E

Organizar e dinamizar com os
parceiros sessões/atividades de
promoção da leitura;

Sensibilizar para o papel e lugar
que os media tradicionais e de nova
geração ocupam no nosso
Grau de satisfação
quotidiano;
aferido através de
inquérito e/ou comentário
no blogue ;
Desenvolver o espírito crítico;
N.º de textos/artigos
produzidos
Produzir e partilhar textos
jornalísticos.
Sensibilizar os/ alunos
/comunidade educativa para a
grau de satisfação aferido
importância da utilização segura da
através de inquérito e/ou
internet;
comentário no blogue
sobre o seu envolvimento
na atividade e das
Comemorar o Dia Internacional da dificuldades sentidas na
execução das atividades.
Internet Segura

Comemorar uma efeméride

A,B,D,E

- Grau de satisfação dos
participantes através de
questionário;
- Número de participantes
nas diferentes atividades;
- Qualidade dos trabalhos
(se houver).

Desenvolver a criatividade e o
espírito critico nos alunos
Promover atividades culturais,
desportivas e artísticas que
contribuam para a formação global
dos alunos

n.º de efemérides
assinaladas;
n.º de turmas envolvidas
ativamente
grau de satisfação aferido
através de inquérito e/ou
comentário no blogue nas
várias atividades

Comunidade educativa
20

A definir

5

Escola

Meios audiovisuais,
Equipamento
informático,
Fotocópias, Outro
material de
desgaste

Turmas a definir

5

Escola

Equipamento
informático, Outro
material de
desgaste

Escola

Alimentação,
Prémios, Meios
audiovisuais,
Equipamento
informático,
Fotocópias,
Cartolinas / papel,
Material de escrita /
desenho / pintura,
Fundo documental,
Outro material de
desgaste

Comunidade
educativa

50

CosmoESPRESSO

... uma
única
disciplina

O Planetário na Escola

510, 520

510

Atividade Científica

Atividade Científica

Outros projetos

Espaço
escolar.

Espaço
escolar.

Espaço
escolar.

Espaço
escolar.

Organismos /
Empresas fora do
Clube da Ciência
município de
Sines

510, 520

Atividade Científica

Espaço
escolar.

7 junho 2022 (Prova final)

2.º Período, 3.º Período
1.º e 3.º Período

22/10/2021, 12/11/2021,
03/12/2021
14/03/2022

2.º Período
1.º Período

... duas ou
mais
disciplinas

A física da atmosfera e do
aquecimento global

FQA

CC

Fevereiro a Julho
2022

2.º e 3.º Período
2.º e 3.º Período

o Plano Nacional
das Artes / Projeto
Cultural de Escola,
Eco-Escolas

Janeiro a Junho 2022

Workshop

2.º e 3.º Período

510, 520,
600

Janeiro a Junho
2022

Espaço
escolar.

Exposição

Workshop

Organismos /
Empresas fora do
Clube da Ciência
município de
Sines

Espaço
escolar.

2.º e 3.º Período

Organismos /
Empresas fora do
...
promotores município de
Sines
internos
(BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

Comemoração de
Efemérides / Dias
de....

Janeiro a Junho 2021

Câmara Municipal
de Sines,
Organismos /
Empresas fora do
município de
Sines

...
promotores
internos
(BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

Oficina de Robótica Lego
Wedo 2.0 e Mindstorm

500

Espaço
exterior, na
cidade de
Sines

Atividade Científica

FQ

CC

...
promotores
internos
(BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

510

Organismos /
Empresas fora do
município de
Sines

CCV
CC

...
promotores
internos
(BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

Clube da Ciência

CC

CC

... uma
única
disciplina

Clube da Ciência

1.º Período

Matemática - Clube da Ciência

Workshop "Ilustração
Científica"

Coord. CCV

CC

Exposição "Cartazes com
Ciência"

Organismos /
Empresas do
município de
Sines

Espaço
escolar.

14/12/2021

CC

Comemoração do Dia da
Matemática

Coordenador do
CCV

CC

... uma
única
disciplina

300

Biblioteca Escolar

Atividade de
o Plano Nacional
Leitura,
das Artes / Projeto
Representação da
Cultural de Escola
Escola

11/10/2021

Mostra de Energias
Renováveis

Física 12ºano

CC

Concurso Leituras na
Planície

Professora bibliotecária

BE

... uma
única
disciplina

CIBE
(Coordenação
Interconcelhia
Bibliotecas
Escolares) do
Alentejo

O concurso contempla 3 fases : na sala de
aula; na biblioteca escolar; e de forma
síncrona através de uma plataforma online e
será transmitido, em direto, através de link
disponibilizado aos Agrupamentos
participantes.
Para cada uma das fases são escolhidas
obras/excertos/poemas e na presença de um
júri são selecionados os alunos que passam à
fase seguinte. Todo o processo está
claramente definido num regulamento próprio.

Montagem de protótipos de aplicações de
energias renováveis, através da utilização de
kits, e elaboração de folhetos explicativos,
spara exposição no SinesTecnopolo. Visita
guiada, pelos alunos do 12º, aos alunos do 7º
ano e/ou 8º ano.

Uma tarde com atividades matemáticas será
organizada com 5 atividades: a palavrachave, construção de sólidos geométricos, o
chocolate infinito, a dança dos números,
“percurso entre casas” e a mesa dos jogos
matemáticos. Nestas atividades os alunos
serão confrontados com desafios e atividades
divertidos, que poderá fomentar o gosto pela
matemática, na medida em que a
percecionam de forma diferente.

Exibição de 25 cartazes que ilustram e
explicam, de forma cativante, a ciência por
trás das cenas de 25 filmes bem conhecidos
de todos.

Promover o gosto pela leitura, e o
contacto com os livros.

A, B, E

Desenvolver a expressividade /
leitura expressiva em voz alta.

Número de alunos
inscritos no concurso;
Número de alunos que
transitam à fase seguinte

7.ºA, 7.ºE, 8.º C, 9.ºC,
10.ºA, 10.ºB

10

Prémios,
Equipamento
informático, Fundo
documental, Outro
material de
desgaste,
plataforma online
(meet/zoom)

Escola

Contactar com outras escolas

A,D,E

Desenvolver um trabalho de projeto
para os alunos de Física do 12º
ano.
Grau de envolvimento dos
alunos na realização do
trabalho de projeto,
Aplicar os conhecimentos dos
7.º A,B,C,D,E;
alunos em atividades destinadas à qualidade do produto final 8.ºA,B,C,D; 12.º A
e eficácia na
comunidade educativa.
monitorização das visitas
de estudo.
Alertar para a importância da
utilização das energias renováveis.

0

Escola
Equipamento
informático, Sala e
kits de energias
renováveis do
SinesTecnopolo

Estimular o gosto pela Matemática.

A,D

Tentar que os alunos se divirtam a
resolver questões, desafios e
Número de participantes.
atividades matemáticas que
contrariem a conceção da
matemática como um “bicho de sete

7.ºA,B,C,D,E;
8.ºA,B,C,D; 9.ºA,B,C;
10.º A,B; 11.ºA,B,C;
12.ºA, AFAC1, OJ2,
TL1, TD2, TAS3

Fotocópias,
Cartolinas / papel,
Material de escrita /
desenho / pintura,
Outro material de
desgaste

50

Escola

0

250

Escola

0

Nenhuma das
hipóteses
anteriores por ter
sido solicitado o
transporte à
Câmara

Outro material de
desgaste

7.ºA,B,C,D,E; 8.º
A,B,C,D; 9.º A,B,C; 10.º
Docentes
A,B,F; 11.º A,B,F; 12.º
E; OJ2

50

Escola

0

Nenhuma das
hipóteses
anteriores por ter
sido solicitado o
transporte à
Câmara

Material de escrita /
desenho / pintura

Numero de alunos
aderentes (min.6).
Opinião dos alunos.

7.º A,B,C,D,E;
8.ºA,B,C,D; 9.º A,B ,C;
AFAC1, OJ2

0

Escola

0

Nenhuma das
hipóteses
anteriores por ter
sido solicitado o
transporte à
Câmara

Equipamento
informático

Numero de alunos
(min.6). Opinião dos
alunos.

10.º A,B; 11.º A,B ; 12.º
A

0

Escola

0

Nenhuma das
hipóteses
anteriores por ter
sido solicitado o
transporte à
Câmara

Meios audiovisuais,
Equipamento
informático

300

Escola

Honorários

0

Escola

Meios audiovisuais,
Equipamento
informático

0

Escola

Meios audiovisuais,
Equipamento
informático

Permitir que os alunos descubram o
lado lúdico da disciplina.

A

Cativar para a ciência através da
explicação de diversas situações
ilustradas nos filmes.

Questionário de opinião à
comunidade escolar, no
Todas as turmas
final do ano letivo.

Dinamizar o espaço escolar com
divulgação de conteúdo científico.

Encarregados de
Educação,
Assistentes
Técnicos,
Assistentes
Operacionais

Identificar as características da flora
existente na escola

Identificação e ilustração das plantas
existentes no recinto escolar. Com o auxílio
da professora da componente técnica e de
uma jardineira do município, os alunos do 2º
CEF identificarão as plantas. Depois
produzirão placas identificativas das espécies
(com QR code) e afixarão junto das espécies.
Alunos e docentes voluntários frequentaram
um workshop quinzenal, ministrado pela
bióloga Cristina Espírito Santo (CIEMAR Univ. Évora) para ilustração dessas plantas.

A,D,E

Oficina quinzenal, para alunos voluntários, péinscritos, envolvendo a construção de
pequenos robots e programando-os para
realizarem algumas ações.

A

Quantidade de espécies
identificadas e de placas
produzidas (pelo menos,
Dar a conhecer a biodiversidade do 75% da espécies).
recinto escolar
Numero de inscritos no
workshop (máx. 10) e sua
opinião.
Desenvolver o rigor da observação
e ilustração científica.
Desenvolver o pensamento
computacional
Estimular a curiosidade científica e
a criatividade
Desenvolver o pensamento
computacional.

Os alunos, voluntários, serão acompanhados
pelo mentor Carlos Martins (CAAUP), para
desenvolverem pequenos projetos de
programação em Python e terão visitas
regulares, bem como pequenas palestras
sobre temas da Física.

A atividade será realizada em 5 sessões (de
50´), das 8h às 13h30min. O planetário será
montado no pavilhão gimnodesportivo.

Palestra online (60´) integrada na edição
2021 do Espaço vai à Escola. Decorre na aula
de DAC. Existe um follow up no canal
Discord, onde as questões dos alunos serão
respondidas pelo palestrante Prof. Carlos
Martins - CAAUP.

A

Desenvolver a curiosidade
científica.
Interagir com cientistas e conhecer
a atividade científica, tal como ela
se pratica na realidade.

A

A,E

Dar a conhecer, de forma cativante
e mais interativa, as estruturas
existentes no Universo e as suas
características.

Envolvimento dos
participantes durante a
sessão (formulário c/
opinião dos alunos).
7.º A,B,C,D,E
Questão-aula sobre o
tema: 90% dos alunos ter
Desenvolver a cultura e curiosidade avaliação positiva.
científicas dos jovens.
Participação dos alunos
Adquirir e discutir informação sobre
no follow up (75%
a temática das alterações
deverão colocar pelo
climáticas.
menos 1 questão no
Discord).
Avaliação dos trabalhos a
Desenvolver a cultura e a
11.º A,B
desenvolver em DAC
curiosidade científica.
(100% dos alunos
deverão ter classificação
Interagir com especialistas na área positiva).
Forms com opinião dos
de estudos.
alunos sobre a palestra.

Organismos /
Empresas fora do
Clube da Ciência
município de
Sines

520

Atividade Científica

Espaço
escolar.

1.º Período

... uma
única
disciplina

Desenvolver ou Regenerar:
Eis a Questão!

BG

CC

13/10/2021

Adquirir e discutir informação sobre
a temática das alterações
climáticas.
Palestra online (60´), pela Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL),
integrada na iniciativa Células Estaminais
2021. Decorre na aula de BG.

A

Forms com opinião dos
alunos sobre a palestra.

11.º A

DE

Basquetebol 3x3

Corta Mato Distrial

... duas ou
mais
disciplinas

Luís Matias,
Sandra Patrício

Biblioteca Escolar

Atividade Cultural,
300,
Exposição,
Cidadania e
Comemoração de
Desenvolvi
Efemérides / Dias
mento
de....

o Plano Nacional
das Artes / Projeto
Cultural de Escola

Espaço
escolar.

... duas ou
mais
disciplinas

CPCJ,
Organismos /
Biblioteca Escolar
Empresas do
município de
Sines, Luís Matias

Exposição,
300,
Comemoração de
Cidadania e
Efemérides / Dias
Desenvolvi
de...., Cabaz
mento
solidário

o Plano Nacional
das Artes / Projeto
Cultural de Escola

Espaço
escolar.

Alunos/as, Os
alunos do curso
profissional do
técnico de desporto 620
colaboram na
organização/dinâmi
ca da atividade

...
promotores
internos
(BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

1.º Período
2.º Período, 3.º Período
2.º Período
1.º Período
2.º Período

Espaço
escolar.

1.º Período

Comemoração de
Efemérides / Dias
de...., Ação de
sensibilização

... uma
única
disciplina

...
promotores
internos
(BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

Desporto Escolar

Outras Câmaras,
Coordenadores
Desporto Escolar
do BAAL

Desporto Escolar

620

620

Desenvolver a cultura e a
curiosidade científica.

Forms com opinião dos
alunos sobre a palestra.

11.º A

0

Meios audiovisuais,
Equipamento
informático

Escola

Interagir com investigadores na
área de estudos.

Formação (teórica e prática) de 90 minutos na
Escola Secundária Poeta Al Berto, sala
Polivalente, no horário da aula de educação
física do 7º e 10º anos.

Compreender o valor instrumental
dos saberes científico-tecnológicos.

A,D,E

Compreender as metodologias de
trabalho utilizadas na construção do
conhecimento científico.

Grau de satisfação, de
100% dos alunos e dos
investigadores
participantes no projeto,
como Bom ou Muito Bom.

12.º A,B

0

Equipamento
informático,
Material de escrita /
desenho / pintura

Discente

Integrar as dimensões teórica e
prático-experimental da Biologia.

A,D,E

Formação (teórica e prática) de 90
minutos na Escola Secundária
Poeta Al Berto, sala Polivalente, no
horário da aula de educação física
do 7º e 10º anos.

Grau de cumprimento dos
objetivos propostos, grau
de envolvimento na
7.º A,B,C,D,E; 10.º
atividade com civismo e
A,B,C,D,E,F
grau de interesse dos
alunos pela temática
desenvolvida.

0

Escola

0

Escola

Meios audiovisuais,
Equipamento
informático,
Extintores usados

0

Escola

0

Escola

Equipamento
informático

Apresentar o Plano de Emergência
Externo.

A TERRA TREME é um exercício organizado
anualmente pela Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil. Este exercício
será realizado em todo o país à mesma hora
e, no caso das escolas, irá decorrer na sala
de aula. O exercício consiste nos 3 gestos
baixar, proteger e aguardar.

Dinamizar atividades relacionadas com o 25
de abril de 1974- a repressão do Estado Novo
e as ações concretas dos resistentes (poetas,
músicos, operários, etc.). Os alunos envolverse-ão em atividades de produção de
materiais, em debates e em exposições. Para
esta atividade são convidados Luís Matias,
Sandra Patrício e outros testemunhos locais.

Dinamizar atividades na escola relacionadas
com o voluntariado e os direitos humanos,
bem como envolver os alunos no que são
desempenhos extra escolares (música,
poesia, produção de materiais, debates,
ações solidárias), ouvir testemunhos de Luís
Matias ligados ao Voluntariado.

A,E

Alertar e sensibilizar os alunos
sobre como agir antes, durante e
depois da ocorrência de um sismo.

Grau de cumprimento dos
objetivos propostos, grau
de envolvimento na
atividade com civismo e
grau de interesse dos
alunos pela temática
desenvolvida.

7.º A,B,C,D,E; 8º
A,B,C,D; 9.º A,B,C; 10.º
A, F; 11.º A,B,C,E; 12.º
A, B ; AFAC1, OJ2,
TAF1,TL1,TD2,TAS3

Assistentes
Técnicos,
Assistentes
Operacionais

Equipamento
informático, Outro
material de
desgaste, Material
de Som,
documentação do
arquivo municipal ;
Recursos
humanos: Luís
Matias, Sandra
Patrício, João
Meios audiovisuais,
Equipamento
informático,
Cartolinas / papel,
Material de escrita /
desenho / pintura,
Outro material de
desgaste, Recursos
Humanos:
Comunidade

Desenvolver atividades com os
alunos.

A,C,D,E

A,B,C,D,E

N.º de alunos ativamente
envolvidos; grau de
Valorizar o empenho dos alunos na satisfação dos
construção do saber.
participantes; qualidade
dos trabalhos.
Desenvolver atividades, fora da sala
e aula, no âmbito dos conteúdos
curriculares.

Desenvolver atividades com os
alunos no âmbito do Voluntariado e
Valorizar o empenho dos
Direitos Humanos.
alunos na construção do
saber.

9.º A,B,C; 10.º D,E;11.º
D,E; 12.º D,E

0

Escola

Assistentes
7.º A,B,C,D,E; 8.º
Técnicos,
A,B,C,D; 9.º A,B,C; 10.º
Assistentes
D,E; 12.º D,E
Operacionais

0

Escola

0

Escola

0

Escola

0

Escola

250

Promover o espírito crítico e cívico
dos alunos.
Comemorar o dia Europeu do
Desporto na Escola (24 setembro),
com o objetivo de promover o
desporto e a atividade física em
toda a Europa.

Atividade
Desportiva

Espaço
escolar.

1.º Período

Autoridade
nacional de
Emergência e
Proteção Civil

Espaço
escolar.

A

A atividade consistiu numa caminhada
saudável com várias tarefas lúdicas e
desportivas. Teve como finalidade celebrar o
“Dia Europeu do Desporto na Escola”

E

24 setembro

Coordenador de Segurança
Coordenador de
Segurança

Ação de
sensibilização

Espaço
exterior, na
cidade de
Sines

Atividade
Desportiva

Atividade
Desportiva

Outros projetos

Projeto
complement
ar do
Espaço
desporto
escolar.
escolar "
BAsquetebol
3x3"

Espaço
exterior, fora da
cidade de
Sines

1.º Período

DE

"Caminhada saudável na
escola"

...
promotores
internos
(BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

Câmara Municipal
de Sines

Eco-Escolas

30 novembro 2021

DE

... uma
única
disciplina

Clube da Ciência

2.º Período

Comemoração dos Direitos
Humanos/ Voluntariado

Docentes do grupo 400

DCSH

grupo 400

Abril de 1974 - ação /
intervenção para a Liberdade

Coordenador do desporto escolar

DCSH

Coordenadora do desporto escolar

A terra treme

Coordenadora do Desporto Escolar

Coordenador de Segurança
Coordenador de
Segurança

Plano segurança de
escola/Plano Emergência
Externo

...
promotores Outras Unidades
internos
Orgânicas
(BE, CC,
(Escolas/
DE, GES,
Agrupamentos)
SPO,...)

Palestra online (60´), pela Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL),
integrada na iniciativa Células Estaminais
2021. Decorre na aula de BG.

Alunos 12º ano, de Biologia, voluntários,
acompanhará e participará nas diferentes
fases de um trabalho investigativo no
CIEMAR, campo e laboratório, durante,
aproximadamente, um trimestre. Esta
iniciativa possibilitará a compreensão de
metodologias de trabalho utilizadas por
especialistas e a compreensão do valor
instrumental dos saberes científicotecnológicos, para além de outras
competências, sendo um contributo válido
para a formação científica dos alunos e para a
educação científica dos cidadãos,
possibilitando a integração das dimensões
teórica e prático-experimental da Biologia.

21 de fevereiro 2022

Cientista por uns dias...

Professora Biologia

CC

Atividade
Científica,
Atividade
Laboratorial,
Atividade
Ambiental,
Acompanhamento
e orientação de
alunos

13/10/2021

Espaço
escolar.

Atividade Científica

05/11/2021, às 11 horas Na semana de 10 a 14 de janeiro
e 5 minutos
de 2022

520

26 a 29 de abril

Organismos /
Empresas fora do
Clube da Ciência
município de
Sines

de 6 a 17 de dezembro

... uma
única
disciplina

Desenvolver ou Regenerar:
Eis a Questão!

BG

CC

Visar promover o desporto na
escola através da prática de
atividade física , incentivando
hábitos de vida ativa e saudável.

(100% alunos, 30%
docentes, corpo não
docente(60%)

Todas as turmas

Assistentes
Técnicos

Outro material de
desgaste

Valorizar o estatuto da Educação
Física e do Desporto nas escolas

Esta atividade é “Basquetebol 3x3” decorrerá
no pavilhão da escola
Consiste na disputa de jogos, com equipas de
4 jogadores por escalões etários/género.
Início dos jogos , às 8h30 e término previsto
para às 13h30
As equipas vencedoras por escalão/género
serão apuradas para participar na fase local ,
As fases seguintes da competição são
definidas pela coordenação regional do
desporto escolar da DGEstE/DSR Alentejo.

Participação dos alunos em diferentes
escalões etários que obtiverem melhores
resultados no Teste do Vaivém ( Fitescola)
para representar a escola. A atividade será
realizada durante a manhã e a sua
organização será da responsabilidade do
Desporto Escolar do BAAL. Os professores de
Educação Física da escola acompanham os
alunos e orientam a sua participação no local.
Será da sua responsabilidade verificar todas
as necessidades dos alunos durante a viagem
e atividade.

Promover a prática do Basquetebol.

A,D

10 % de equipas
femininas a participar por
Promover uma competição
escalão etário/género
saudável, com o cumprimento das
regras de civismo e de respeito
pelos colegas, adversários, árbitros,

Todas as turmas

Equipamento
informático,
Fotocópias

Promover a prática da atividade
física

D
Sensibilizar e incutir o gosto pela
corridas de resistência e na
participação.

50% dos alunos apurados
ficarem classificados entre
os 6 melhores por
escalão/género

7.º A,B,C,D,E; 8.º
A,B,C,D; 9.º A,B,C; 10.º
Entidades exteriores 50
A,B,E,F; 11.º A,B; 12.º
A,B,C

Escola

Alimentação

Comemoração de
Efemérides / Dias
de....

Biblioteca Escolar,
Alunos/as

Espaço
exterior, fora da
cidade de
Sines

Espaço
escolar.

Segurança Rodoviária

... uma
única
disciplina

Departamento de
Matemática da
Faculdade de
Ciências e
Tecnologia da
Universidade de
Coimbra com o
apoio da
Sociedade
Portuguesa de
Matemática.

GNR /Escola
Segura

2.º Período

21 de fevereiro 2022
21 abril - ( 8H30 às 13H00 ) para os alunos do Secundário
e Cursos Profissionais e no período da tarde ( 13H45 às
17H00) para os alunos do Básico e CEFs.

Coordenadora do Desporto Escolar
Grupo de Educação Física (620) Representante de grupo.

3.º Período
1.º Período

"Semana da
Escola"

50% dos alunos apurados
ficarem classificados entre
os 6 melhores por
escalão/género

7.º A,B,C,D,E; 8.º
A,B,C,D; 9.º A,B,C; 10.º
Entidades exteriores 50
A,B,E,F; 11.º A,B; 12.º
A,B,C

Escola

250

Escola

Alimentação

E

Divulgar o grupo/equipa de Futsal
do Desporto Escolar e fomentar
uma maior participação por parte
dos alunos;

0

Escola

0

Fotocópias,
Material desportivo
específico da
modalidade, já
existente na escola.

Todas as turmas

0

Escola

0

Fotocópias,
Material desportivo
já existente na
escola.

N.º de inscrições
(objetivo: 70% da adesão
Todas as turmas
relativamente ao ano
2019/2020);- Inquérito de
satisfação.

0

Escola

0

Fotocópias,
Material desportivo
específico da
modalidade, já
existente na escola.

Na totalidade das turmas
do secundário / básico ,
Todas as turmas
pretendem-se que 50%
da turmas representem
uma equipa feminina.

Promover uma competição
saudável, com o cumprimento das
regras de civismo e de respeito
pelos colegas, adversários e
árbitros.

Torneio de Voleibol entre as turmas.

E

Promover uma competição
saudável, com o cumprimento das - N.º de inscrições: total
de equipas = n.º de
regras de civismo e de respeito
pelos colegas, adversários, árbitros. turmas; - Nenhuma
ocorrência disciplinar.

Desenvolver atividades, fora da sala
de aula, no âmbito dos conteúdos
curriculares.

Prova de orientação para todas as escolas do
concelho de Santiago do Cacém e que
convida a nossa escola a participar.
Os alunos do ensino básico e cursos CEF
poderão realizar o percurso individualmente
ou a pares, os alunos do ensino secundário e
profissional fazem-no individualmente.

Serão expostos jogos, na Sala 13, com
objetivo de estimular o raciocínio lógico/
matemático e de fomentar o gosto pela
disciplina. Os alunos terão a oportunidade de
jogar, individualmente ou em grupo, os
diversos jogos expostos, com apoio dos
professores.

Promover a prática de atividade
física saudável.

A,E

Cumprir as regras de civismo e de
respeito pelo árbitro; colegas e
professores;

Divulgar o Grupo Equipa de
Badminton do Desporto Escolar e
estimular os alunos a integrarem-no
e praticarem a modalidade.

Promover a prática de atividade
física;

A,E

Promover uma competição
saudável, com o cumprimento das
regras de civismo e de respeito
pelos colegas, árbitros, adversários

- N.º de inscrições: total
de inscrições = 5 alunos
por turma;
- Nenhuma ocorrência
disciplinar.

Todas as turmas

0

Escola

Nenhuma das
hipóteses
anteriores por ter
sido solicitado o
transporte à
Câmara

0

Desenvolver atividades, fora da sala
de aula, no âmbito dos conteúdos
curriculares.

A,C,D,E

Divulgar o trabalho desenvolvido no
âmbito do projeto / tema abordado
Todos os alunos de
na disciplina.
Francês participem e
que 75% dos alunos por 7.º A,B,C,D,E; 8.º
Aplicar conteúdos curriculares na
turma desenvolvam
A,B,C,D; 9.º A,B,C; 11.º
preparação e decurso da atividade. trabalhos; Observação
D
direta de comportamentos
dos alunos.
promover o caráter lúdico da
disciplina de Francês

30

Escola

Alimentação, Meios
audiovisuais,
Equipamento
informático,
Cartolinas / papel,
Material de escrita /
desenho / pintura,
Outro material de
desgaste

0

Escola

Meios audiovisuais,
Equipamento
informático, Jogos
manipuláveis, jogos
de tabuleiro

60

Escola

Prémios,
Fotocópias,
Cartolinas / papel,
Outro material de
desgaste

Promover a vertente lúdica da
disciplina
A,C,E

Estimular o gosto pela Matemática.

Grau de satisfação
/Inquérito de opinião.

Todas as turmas

Recursos
específicos da
modalidade
fornecidos pelo
Clube de
Orientação e
Aventura do Litoral
Alentejano –
COALA.

Promover as relações
interpessoais.

Estimular o gosto e o estudo pela
Matemática

Alunos/as,
Professores de
Matemática

Alunos/as

Realização de uma
Prova Escrita

500

510

Ação de
sensibilização

Espaço
escolar.

Espaço
escolar.

2.º Período

... uma
única
disciplina

500

Sensibilizar e incutir o gosto pela
corridas de resistência e na
participação.

Promover a prática de atividade
física e estilo de vida saudável.

Dia do Francês sob o tema da "Economia
Circular". Neste dia, haverá :
- Venda de produtos franceses no bufete,
nomeadamente crêpes (a organizar de acordo
com as regras decorrentes da pandemia)
- Exposição de materiais/ trabalhos na
Biblioteca Escolar sobre a economia circular /
compras/ preservação do meio ambiente;
- um desfile de moda (resultado de um
concurso)
- Visualização de um filme francês.

A prova consiste num questionário de escolha
múltipla de várias questões de dificuldade
crescente e incide sobre os mais diversos
conteúdos matemáticos, não carecendo de
qualquer seleção prévia para a sua
participação.

A

Tentar que os alunos se divirtam a
resolver questões matemáticas e
percebam que conseguir resolver
os problemas propostos é uma
conquista pessoal muito
recompensadora.

Número de participantes e
Todas as turmas
os resultados obtidos
pelos alunos.

Permitir que os alunos descubram o
lado lúdico da disciplina.

14/01/2022

DMCE

Canguru Matemático sem
Fronteiras

Promover a
vertente lúdica da
disciplina

2.º Período

DMCE

Jogos Matemáticos

Professores de FísicoRepresentante de
A representante do grupo de Matemática
Química do 9º ano
grupo de Matemática

DMCE

... uma
única
disciplina

24 janeiro, no período da manhã para o
Ensino Secundário e da tarde para o
Básico .

2.º Período
2.º Período

Espaço
escolar.

D

Promover a prática de atividade
física;
Quadro competitivo entre as equipas,
constituídas por elementos das turmas. Os
alunos dos Curso Profissional do Técnico de
Desporto além de competirem, serão
encaminhados para as mesas (marcar a
pontuação) e desempenharão função de
árbitros, mantendo-se integrados na
competição.

Quadro competitivo por escalão etário e
género. O quadro competitivo desta
modalidade pode ser estruturado tendo por
base o sistema utilizado no desporto escolar
(poules/sistema alemão, com eliminatória à 2ª
derrota ou através de séries/grupos de 4 ou 5
jogadores, com o apuramento do 1º e/ou 2º
lugar(es). Deste modo garante-se que os
jogadores têm a oportunidade de realizar pelo
menos dois jogos.

9 Março - ds 8:30 às 13:30 horas.

Espaço
escolar.

3.º Período

Atividade
Desportiva

Desporto
Escolar

A definir pela entidade
organizadora: COALA.

COALA | Clube de
Orientação e
Aventura do
Litoral Alentejano

... uma
única
disciplina

Dia do Francês

Atividade
Desportiva

Desporto Escolar

Outros projetos

2.º Período

... uma
única
disciplina

Atividade
Desportiva

Desporto Escolar

... uma
única
disciplina

Espaço
escolar., Será
solicitado o
Pavilhão
Multiusos da
Câmara
Municipal
Sines para o
quadro
competitivo do
Ensino
Secundário.

Atividade
Desportiva

Desporto Escolar

... uma
única
disciplina

Espaço
exterior, fora da
cidade de
Sines

Atividade
Desportiva

620

Grupo 320

DLING

Oriescolas

... uma
única
disciplina

Desporto Escolar

março 2022

DEXP

Torneio de Badminton

Outras Câmaras,
Coordenadores
Desporto Escolar
do BAAL

de 13 a 17 de
dezembro

DEXP

Torneio de Voleibol

...
promotores
internos
(BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

A definir pela entidade externa

DEXP

Torneio Interturmas de Futsal

Grupo de Educação Física (620) Representante de Grupo

DEXP

Corta Mato Distrial

Grupo de Educação Física
Grupo Educação Física (620) (620) - Representante de Grupo Representante de Grupo

DE

Participação dos alunos em diferentes
escalões etários que obtiverem melhores
resultados no Teste do Vaivém ( Fitescola)
para representar a escola. A atividade será
realizada durante a manhã e a sua
organização será da responsabilidade do
Desporto Escolar do BAAL. Os professores de
Educação Física da escola acompanham os
alunos e orientam a sua participação no local.
Será da sua responsabilidade verificar todas
as necessidades dos alunos durante a viagem
e atividade.

Palestra presencial dirigida aos alunos do 9º
ano, no âmbito da disciplina de FísicoQuímica sobre segurança rodoviária.

A,D,E

Contextualizar algumas
aprendizagens adquiridas na
disciplina de Físico-Química.

Realização de um
questionário

9.º A,B,C;

0

Escola

0

Meios audiovisuais,
Equipamento
informático

Mexe-te pela tua saúde

...
promotores
internos
Centro de Saúde
(BE, CC,
de Sines
DE, GES,
SPO,...)

Alunos/as, Serviço
de Psicologia e
Orientação

...
promotores
internos
(BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

Alunos/as, Diretor/a
de Turma, Direção

Ação de
Eventualme
sensibilização,
nte a
Discussão de
disciplina
temáticas /
de CD
sessões de grupo

Exposição, Ação
Eventualme
de sensibilização,
nte a
Discussão de
disciplina
temáticas /
de CD
sessões de grupo

Atividade
Desportiva,
Atividade
Ambiental, Ação de
sensibilização

"Semana da
Escola"

Espaço
escolar.

Espaço
exterior, fora da
cidade de
Sines

14/01/2022

2.º Período

Espaço
escolar.

1.º Período

Ação de
sensibilização

de 8 a 19 de novembro e
23 de novembro

Serviço de
Psicologia e
Orientação

510

2.º Período

...
promotores
internos
Centro de Saúde
(BE, CC,
de Sines
DE, GES,
SPO,...)

Alunos/as

7 de março a 22 de abril

Professores de FísicoQuímica do 9º ano
Coordenador do GES

GNR /Escola
Segura

A definir

GES

Sexualidade ao rubro!

... uma
única
disciplina

3.º Período

GES

Pequeno-almoço: um
imperativo diário

Coordenador do GES

GES

Segurança Rodoviária

Coordenador do GES

DMCE

Palestra presencial dirigida aos alunos do 9º
ano, no âmbito da disciplina de FísicoQuímica sobre segurança rodoviária.

A,D,E

Ação de sensibilização sobre a importância
de um pequeno-almoço saudável a nível
físico e mental e distribuição de um pequenoalmoço a toda a comunidade escolar.

A,C

Elaboração de um Kit informativo sobre a
temática da sexualidade para apoio aos
diretores de turma; ação de formação de curtaduração para diretores de turma;
apresentação de proposta de realização de
uma ação de formação acreditada sobre a
temática da sexualidade junto do CFAEAL;
exposição sobre aspetos diversos sobre a
temática e visita guiada aos alunos.

Realização de uma caminhada

Aprofundar e ampliar algumas
aprendizagens adquiridas na
disciplina de Físico-Química.

Promover hábitos de alimentação
saudáveis.

Dotar os diretores de turma e
professores em geral de
conhecimentos e competências
para trabalhar temas de
sexualidade.
A,C,D,E
Promover uma sexualidade
consciente e responsável

C,E

Sensibilizar a comunidade escolar
para a importância do exercício
físico

Realização de um
questionário

9.º A,B,C;

Grau de satisfação dos
destinatários - pelo menos 7.º A,B,C,D,E; 8.º
50% de opiniões
A,B,C,D; 9.º A,B,C
favoráveis

Escola

Alimentação,
Equipamento
informático,
Fotocópias,
Cartolinas / papel,
Material de escrita /
desenho / pintura

Meios audiovisuais,
Equipamento
informático,
Fotocópias,
Cartolinas / papel,
Material de escrita /
desenho / pintura,
Outro material de
desgaste

Professores, DTs

50

Escola

Número de participantes
(pelo menos 70)

Encarregados de
Educação,
Assistentes
Operacionais,
Docentes

150

Escola

Espaço
escolar.

2.º Período

Diretor/a de Turma

Ação de
sensibilização

Criação de um momento de diálogo e partilha
sobre mecanismos e estratégias psicológicas
de natureza protetora e potenciadora de
saúde psicológica.

A,C,E

Desenvolver uma maior
autoconfiança e sentido de
autonomia perante os desafios
atuais à aprendizagem;

Avaliação positiva por
parte dos participantes; Nº Todas as turmas
de alunos inscritos.

NOTA: foram
assinaladas todas
as turmas por ser
uma atividade
sujeita a inscrição
voluntária e
espontânea de
todos os alunos.

0

Escola

0

Escola

Direção

Comemoração do
Natal

Espaço
escolar.

1.º Período

Facilitar o desenvolvimento de
estratégias de gestão de ansiedade.

...
promotores
internos
(BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

350

Promover a caminhada

mês de dezembro

Psicóloga
Psicóloga

SPO-02 Amigo Secreto

...
promotores
internos
(BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

Assistentes
Operacionais,
Docentes

Sorteio, na comunidade escolar, de pessoas a
"mimar"/ dar atenção diferenciada
secretamente ao longo da época natalícia,
com revelação das identidades no final do
Período.

Promover um espírito de atenção
individualizada ao outro.
E
Incentivar as interações e partilhas
positivas.

Nº de inscritos na
atividade; Nº de
participantes que
concluem a atividade.

Assistentes
Técnicos,
Assistentes
Operacionais,
Professores

Meios audiovisuais,
Equipamento
informático

0

Escola

Número de participantes
nas ações de formação
propostas (pelo menos
50% dos Dts; pelo menos
15 professores na ação
acreditada); Número de
visitas guiadas realizadas
(pelo menos, 25% das
turmas da escola)

Criar espaço de partilha de
dificuldades sentidas pelos alunos.
Ação de sensibilização:
Desafios à aprendizagem,
SPO_04
autonomia, ansiedade e bemestar psicológico

0

200

Discente

Alimentação,
Equipamento
informático,
Fotocópias,
Cartolinas / papel,
Material de escrita /
desenho / pintura

Meios audiovisuais,
Equipamento
informático,
Fotocópias,
Cartolinas / papel,
Material de escrita /
desenho / pintura

Fotocópias,
Cartolinas / papel,
Material de escrita /
desenho / pintura

Psicóloga

SPO-03 Aprender a Aprender

Diretor/a de Turma

Ação de
sensibilização

Espaço
escolar.

2.º Período

Promover a aquisição e
desenvolvimento de competências
de estudo;
...
promotores
internos
(BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

Sessões de promoção de hábitos e
metodologias de estudo ajustadas ao ciclo de
Ensino em que se encontram; avaliação de
necessidades diferenciadas de intervenção.

A,C

Prevenir dificuldades de adaptação Resposta positiva ao
7.º A,B,C,D,E; 10.º
ao novo Ciclo de ensino;
questionário de avaliação
A,B,C,D,E,F
da atividade.
Detetar atempadamente
dificuldades específicas de
intervenção e de atuação na
(re)orientação do percurso
educativo.

0

Escola

Meios audiovisuais,
Equipamento
informático,
Fotocópias,
Material de escrita /
desenho / pintura

Promotor

Nome da Atividade

Professor
Responsável

BE

Mês Internacional da Biblioteca
Escolar (MIBE)

Professora
Bibliotecária

BE

Olhares sobre Al Berto

Professora
bibliotecária

BE

Um Livro, Uma Comunidade Tertúlia Literária

Professora
bibliotecária

BE

Semana da Leitura

Professora
Bibliotecária

BE

Semana dos Media

Professora
Bibliotecária

BE

Semana da Internet mais
Segura

Professora
Bibliotecária

BE

Comemoração de
Efemérides

Professora
Bibliotecária

BE

Concurso Leituras na
Planície
Mostra de Energias
Renováveis

CC

Comemoração do Dia da
Matemática

Matemática Clube da Ciência

CC

Exposição "Cartazes com
Ciência"

Coordenador do
CCV

CC

Workshop "Ilustração
Científica"

CC

Oficina de Robótica Lego
Wedo 2.0 e Mindstorm

CC

CosmoESPRESSO

O Planetário na Escola

A Atividade cumpriu todos
os objetivos

Motivos da não realização
ou cumprimento parcial
dos objetivos

Avaliação da Atividade - síntese de
acordo com os resultados dos
indicadores de medida definidos
aquando da proposta da atividade.

A Atividade deverá
manter-se no próximo
PAA?

Para além das ações elencadas, surgiu
o "Frigorífico da BE-BEF".
O balanço global foi muito positivo: n.º
de turmas envolvidas, diversidade de
ações e presença de convidados. Na
tertúlia literária participaram 18 alunos, 1 Sim, com alterações
AO, 12 docentes e foram lidos 14 livros
diferentes; Em Conhecer a BE-39
respostas (grupos de 2 ou 3 alunos).
48,7% avaliaram com nível 5; 41%,
nível 4 e 4% nível 3. Nas restantes, os
alunos das turmas envolvidas
manifestaram interesse e avaliaram as
respetivas ações com uma opinião
muito positiva, referindo que gostariam
de ter mais atividades do género.
A decorrer

Professora
bibliotecária

CC

CC

Avaliação da Atividade

Física 12ºano

Coord. CCV

CCV

CC

FQ

A Atividade cumpriu todos
os objetivos

Balanço positivo. A ida do planetário à
escola promoveu a interação entre
alunos, bem como o desenvolvimento
da criatividade e do espírito crítico de
cada um. A observação da constituição
do Sistema Solar e do Universo permitiu
o aprofundamento de conhecimentos
adquiridos nas aulas de Físico-Química.

Sim, nos mesmos
moldes

CC

CC

Desenvolver ou Regenerar: Eis a
Questão!

Cientista por uns dias...

Plano segurança de
escola/Plano Emergência
Externo

Coordenador de
Segurança

Coordenador de
Segurança

CC

A física da atmosfera e do
aquecimento global

A terra treme

DCSH

Abril de 1974 - ação /
intervenção para a Liberdade

DCSH

DE

Comemoração dos Direitos
Humanos/ Voluntariado

"Caminhada saudável na escola"

FQA

BG

A Atividade cumpriu todos
os objetivos

Positiva. 70% dos alunos avaliaram a
palestra como Boa e 20% como Muito
Boa. Consideraram o tem muito
relevante e a apresentação clara. No
entanto, afirmaram que preferiam que
tivesse sido presencial. A fraca
qualidade do som na sala dificultou a
percepção, em alguns momentos e
tornou a sessão mais difícil de
acompanhar. Metade dos alunos
colocaram questões no follow up da
palestra. Os alunos ficaram com cópia
da apresentação, que os ajudará no
trabalho de DAC em curso (a avaliar no
final do 1º período)

A Atividade cumpriu todos
os objetivos

Muito boa. 73% dos alunos avaliaram,
globalmente, a palestra como Muito Boa
e os restantes como Boa. 64%
consideraram o tema muito relevante e a
apresentação clara. Colocaram questão
e afirmaram terem esclarecido as suas
dúvidas e curiosidades acerca do tema.

Sim, com alterações

Sim, nos mesmos
moldes

Professora
Biologia

Coordenador de
Segurança

Coordenador de
Segurança

A Atividade cumpriu
parcialmente os objetivos

Mais de 50% dos
professores com aulas à
hora da atividade não
aderiram à mesma.

O grau de cumprimento dos objetivos
propostos, o grau de envolvimento na
Sim, com melhoria da
atividade com civismo e o grau de
divulgação e
interesse dos alunos pela temática
sensibilização
desenvolvida foi bastante elevado pelos
participantes.

Docentes do
grupo 400

grupo 400

A Atividade cumpriu todos
os objetivos

Coordenador do A Atividade cumpriu todos
desporto escolar
os objetivos

DE

Basquetebol 3x3

Coordenadora
do desporto
escolar

DE

Corta Mato Distrial

Coordenadora
do Desporto
Escolar

A Atividade cumpriu todos
os objetivos

Aspetos positivos: participação de várias
disciplinas na construção de
documentos/materiais no âmbito da
temática; Envolvimento dos alunos na
construção dos materiais; envolvimento Sim, com alterações
da comunidade escolar-18 cabazes
solidários; debate/testemunhos
enriquecedores dos convidados;
momento cultural (música, poemas,
canção); Como aspeto negativo: fraca
participação dos alunos no debate.
O balanço da atividade foi bastante
positivo, De acordo com os indicadores
de medida, salientar que a adesão dos
alunos e professores foi boa quanto aos
assistentes técnico/auxiliar a adesão foi
quase nula com apenas 3 assistentes

O balanço da atividade foi bastante
positiva tendo superada a expectativa
relativamente ao número de equipas
femininas inscritas no escalão de
Iniciadas/Juvenis;

Sim, com alterações

Sim, nos mesmos
moldes

Coordenadora
do Desporto
Escolar

DE

Corta Mato Distrial

DEXP

Grupo de
Educação Física
Torneio Interturmas de Futsal
(620) Representante
de grupo.

DEXP

Torneio de Voleibol

Grupo de
Educação Física
(620) Representante
de Grupo

Torneio de Badminton

Grupo Educação
Física (620) Representante
de Grupo

DEXP

Oriescolas

Grupo de
Educação Física
(620) Representante
de Grupo

DLING

Dia do Francês

DEXP

DMCE

Jogos Matemáticos

DMCE

Canguru Matemático sem
Fronteiras

DMCE

Segurança Rodoviária

Grupo 320

Representante
de grupo de
Matemática

A Atividade cumpriu todos
os objetivos

A atividade correu de forma
bastante satisfatória. Os alunos
manifestaram interesse em todos os
jogos que realizaram. Desenvolveu-se
um clima
harmonioso entre professores e os
alunos.
Todos os alunos deram um feedback
bastante positivo desta atividade.

Sim, nos mesmos
moldes

A representante
do grupo de
Matemática

Professores de
Físico-Química
do 9º ano

GES

Pequeno-almoço: um imperativo
diário

Coordenador do A Atividade cumpriu todos
GES
os objetivos

GES

Sexualidade ao rubro!

Coordenador do
GES

GES

Mexe-te pela tua saúde

Coordenador do
GES

Foram realizadas as duas ações
previstas (ação de sensibilização e
distribuição de um pequeno-almoço
saudável) e os objetivos foram
cumpridos. As ações foram avaliadas de
forma muito positiva pela maioria dos
participantes.

sim, nos mesmos
moldes

GES

Mexe-te pela tua saúde

SPO_04

Ação de sensibilização:
Desafios à aprendizagem,
autonomia, ansiedade e bemestar psicológico

Coordenador do
GES

Psicóloga

SPO-02 Amigo Secreto

Psicóloga

SPO-03 Aprender a Aprender

Psicóloga

A Atividade cumpriu todos
os objetivos

Mais uma vez, a atividade contou com
um número elevado de inscrições (49
elementos, entre pessoal docente e não
docente), e acabou por envolver
também a turma do Curso de Animação
Sociocultural, na dinamização da
revelação dos amigos e na partilha de
presentes. O feedback dado mostrou-se
positivo, por permitir interações positivas
e espírito de partilha.

Esta atividade decorrerá ao longo do2.º período e não do 1.º como previsto.

Sim, nos mesmos
moldes

PROJETOS
Projeto
programa

/ Nome
Atividade

da

Parlamento dos Jovens

EDP Partilha
Com energia

Intercâmbio
escolar

Green Cork Escolas

Operacionalização (várias tarefas)

Descrição (em que consiste a tarefa, o local onde se
desenrolará, a calendarização, e o público-alvo e/ou as
turmas envolvidas)

A nível de escola:
-Constituição de listas e elaboração de
medidas;
- Sessões/ debates com entidades internas e
externas, nomeadamente com um deputado
da Assembleia da República;
- Campanha eleitoral
- Eleição / votação das medidas das listas;
-Sessão escolar.
No exterior da escola:
- Sessão distrital e talvez Sessão nacional.

No âmbito da DAC de 11-ºano, os alunos deverão
desenvolver medidas que respeitem o tema: “Fake
News: que impacto na democracia”
Depois de elaboradas as medidas, estas devem ser
debatidas. Serão também organizadas sessões em que
os alunos ouvirão alguns testemunhos, que servirão
para enriquecer as medidas que serão apresentadas na
sessão distrital;
Campanha eleitoral.
Será organizado um ato eleitoral e uma sessão escolar.

*Desenvolver o espírito empreendedor e criativo
dos alunos para angariar fundos/meios que
permitam promover o intercâmbio;
*Estabelecer contactos/parcerias que permitam
desenvolver as ações necessárias ao
intercâmbio;
*Planear e saber conduzir / promover a
realização de entrevistas com organismos
específicos, parceiros do projeto: Câmara
Municipal de Sines, Junta de Freguesia entre
outros;
*Organizar um programa de atividades a
desenvolver ao longo dos três dias de
intercâmbio, tendo presente o espirito de
partilha e de promoção do território

Criação e divulgação de material de promoção
do Green Cork na escola e na comunidade
Recolha e envio de rolhas de cortiça usadas
Criação e divulgação de material de promoção
do Green Cork na escola e na comunidade
Recolha e envio de rolhas de cortiça usadas

Divulgação de material de promoção do Escola
Electrão na escola e na comunidade

Escola-Electrão

Recolha e envio de equipamentos eléctricos e
pilhas usadas.

Os alunos da turma do curso profissional de técnico/a de
Logística participam em reuniões em que serão lançadas as
atividades a realizar e o cronograma para realização das
mesmas, de modo a conseguirem planificar e angariar os
meios logísticos necessários à concretização do
intercâmbio.
Estas reuniões serão promovidas pelos
técnicos/coordenadores do projeto EDP Partilha.
O trabalho a desenvolver pelos alunos será orientado pelos
professores Filipe Amador (coordenador) e Ana Paula
Correia.
Lançados e concretizados os desafios, estará o intercâmbio
escolar pronto a acontecer.

O Green Cork Escolas, visando a promoção da
sustentabilidade, divulga a cortiça como material
totalmente reciclável e reutilizável. A recolha de rolhas de
cortiça contribui para o financiamento de iniciativas de
reflorestação de árvores autóctones, entre elas o sobreiro.
As atividades desenvolver-se-ão na escola e na comunidade
durante todo o ano letivo e com a colaboração de toda a
comunidade educativa.

O Escola-Electrão é um projeto cujo objectivo é sensibilizar
a comunidade educativa para o esforço de reciclagem, com
a recolha e envio de equipamentos eléctricos e pilhas
usadas. Para além de contribuir para a proteção do
ambiente, a escola ganha prémios.
As atividades desenvolver-se-ão na escola e na comunidade
durante todo o ano letivo e com a colaboração de toda a
comunidade educativa.

Academia de
líderes
UBUNTU

Portas-Vozes
do Oceano

Semana UBUNTU

Clube UBUNTU

“Da minha língua
vejo o mar”

Contribuir para o cumprimento dos objectivos
traçados no PASEO
Contribuir para o Plano Nacional de Promoção
do Sucesso
Contribuir para o programa de Mentoria

Campanha de defesa dos Oceanos

Preparar a semana UBUNTU e trabalhar com os alunos os
5 pilares do método UBUNTU:
Autoconhecimento
Autoconfiança
Resiliência
Empatia
Serviço
Exemplos de figuras como Nelson Mandela, Madre Teresa
de Calcutá, Martin Luther King

No âmbito das disciplinas de Francês, Cidadania, Ed.
Visual, Inglês e Português, far-se-ão várias atividades na
plataforma E-Twinning com uma escola portuguesa
(Agrupamento de Escolas de Santo André) e uma escola
francesa( Cité Scolaire Internationale Europole de
Grenoble). O projeto é, nesta escola, coordenado pela
docente Ana Cristina Pouseiro, em articulação com as
docentes Maria Neves, Filipa Duarte, Raquel Campos,
Susana Machado e Tiago Félix

Após o registo do projeto na plataforma, a inscrição dos
alunos e apresentação das escolas e equipas e-twinning das
escolas (novembro ), desenvolver se-ão diversas atividades
para assinalar a época natalícia (dezembro ), partindo das
disciplinas de Português, LLED, Francês e Educação
Especial:

Partilha de postais / mensagens de Natal;
Partilha de receitas;
Formação em
E-Twinning

Juntos no Natal

Criação de um logotipo para o projeto.
Partilha de mensagens natalícias em várias
línguas, tradições e atividades comemorativas,
colocando os alunos em contacto e promovendo Após receção dos postais das escolas parceiras, criar-se-á
o intercâmbio cultural.
um ebook, a partilhar na página/blogue da escola.
O projeto envolve, a nível nacional, a escola secundária
Poeta Al Berto, a escola secundária de Alcácer do Sal, a
escola Básica Jorge de Lencastre de Grândola, o
agrupamento de escolas de Borba, estando aberto o convite
à participação de outras escolas europeias.
Professores participantes: Ana Lúcia Pinela (Educação
Especial- alunos com medidas adicionais (10ºE), Graciosa
Reis (8.º C), Teresa Silva (7.º ?) Avaliação do Projeto janeiro.

Debaqi - RBE

É um projeto desenvolvido pelo Centro de
Investigação em Comunicações Aplicadas e
Novas Tecnologias da Universidade Lusófona de
Lisboa (CICANT, ULHT) em parceria com a
RBE. Operacionaliza-se através de conversa
Discussões/Debates social/discussões livres entre alunos de escolas
em linha entre
secundárias, a partir de temas previamente
turmas
definidos. As discussões são suportadas numa
plataforma de comunicação criada
expressamente para o efeito pelo CICANT, que
funciona como uma rede social fechada, privada
e anónima. A moderação é feita a distância por
membros da equipa CICANT.

Os debates entre turmas/ alunos de ensino secundário no
âmbito do projeto iniciaram-se este mês de janeiro de 2022.
Até ao final do ano letivo está programada a abordagem de
cerca de 25 temas, entre os quais: Alterações climáticas,
Ambiente, Consumismo, Identidade individual,
Desinformação, Discriminação e segregação, Felicidade,
Igualdade de género, Liberdade na Internet, Migrações,
Privacidade, Racismo, Representação nas redes sociais,
Saúde e bem estar, Vacinação e Violência de género.
De 15 em 15 dias são colocados em discussão, na
plataforma, dois a três temas diferentes.
Turma envolvida 10.º E (História)

Oceanos como fonte de energia renovável

ESCOLA AZUL

A vida numa poça de água marinha

DAC BG/FQA
11.ºA/B
Glória Patrício, Liliana Sobral, Vera Monteiro, Fernando
Sayal
Os trabalhos serão desenvolvidos no âmbito do DAC ao
longo do 2.º e 3.º Períodos com a apresentação final
prevista para 23 de maio.
Palestras com as investigadoras Teresa Silva e Teresa Cruz
do Ciemar sobre o trabalho de investigação desenvolvido
nas poças marinha da zona intertidal.
Análise de dados reais de parâmetros FQ da água das poças
marinhas/zona intertidal, Tratamento de dados reais de
parâmetros FQ da água das poças marinhas/zona
intertidal, Divulgação dos dados reais de parâmetros FQ da
água das poças marinhas/zona intertidal,
Elaboração de cartazes científicos para divulgação dos
principais aspetos do trabalho e apresentação em suporte
digital à escolha dos alunos/investigadoras.
Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora.

Um Olhar Diferente
Sobre os Oceanos

Saída de Campo à Maré

Explorar o mar
como plataforma
interdisciplinar
para desenvolver
o currículo.

Visita à Docapesca de Sines

Biologia e Geologia / DAC-CN/FQ
10.º A e 8.º C
10.º A – Biologia e Geologia, Ana Diniz
Classificação de biodiversidade.
8.ºC- Ciências Naturais, Glória Patrício
Estudo de um ecossistema da região da escola.
Registo fotográfico da vida marinha para elaboração de
cadeias tróficas.
Elaboração de Cartazes Científicos com as principais
conclusões.
DAC
BG/FQA
11.ºA/B
Classificar a Biodiversidade na zona Intertidal.
Conhecer os métodos de trabalho e recolha de dados dos
Biólogos marinhos; sensibilizar para a fragilidade destes
ecossistemas e a proteção dos mesmos.
8.ºC- Estudo de um ecossistema da região da escola – seres
vivos marinhos (pescado) característicos da costa de Sines.
Registo fotográfico (complementar) da vida marinha para
elaboração de cadeias tróficas.
Entrevistas aos pescadores de Sines para investigar sobre a
diversidade de pescado atualmente relativamente ao
passado.
Elaboração de um minidocumentário sobre a pesca em
Sines.

Programas
Assistente de Francês

Pisa

